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ЕВРОФОНДОВЕТЕ 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

271 фирми от Сливенска област са получили безвъзмездно  

над 2,2 млн. лева 

271 фирми от област Сливен са получили безвъзмездно 
финансиране в размер на 2 216 584 лева. Това сочат дан-
ните от Информационната система за управление и наб-
людение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) към 
30 септември 2020 г. 

Помощта за подпомагане на бизнеса е осигурена по гран-
товата схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за 
преодоляване на икономическите последствия от панде-
мията COVID-19” по ОП „Иновации и конкурентоспособ-

ност” 2014-2020 г. 

Между 3 000 и 10 000 лева е получила всяка една от одобрените фирми. По изискване на Програмата съc 
cpeдcтвaтa следва дa бъдат пoĸpити нaй-нeoтлoжнитe нyжди ĸaтo paзxoди зa пepcoнaл (възнaгpaждeния и 
ocигypитeлни внocĸи зa cмeтĸa нa paбoтoдaтeля), нaeм, външни услуги, ĸoнcyмaтиви и cypoвини. 

По данни на ИСУН 2020 броят на подадените проекти предложения за цялата страна е 27 597. Микро- и малките 
фирми са кандидатствали за финансиране на обща стойност от 224 136 650 лева. 

 

В ТОЗИ БРОЙ: 
 

 

 КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

 

 271 фирми от Сливенска област са получили безвъзмездно над 2,2 млн. лева 

 Успешно приключи проектът за укрепване на свлачището на селище Качулка 

 Проведоха се предварителни срещи по Плана за интегрирано развитие на Община Сливен за периода 

2021-2027 г. 

 Кметът Стефан Радев е сред избраните представители на местната власт в бъдещия Регионален съвет 

за развитие 
 

 НОВИНИ 

 Работодатели и институции могат да кандидатстват по ОПРЧР за създаване на „Детски кътове” на ра-

ботното място  

 Над 470 000 нуждаещи се ще получат пакети с храна чрез Оперативната програма за храни 

 

КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА: OБЛАСТ СЛИВЕН 



Стр. 2 

Успешно приключи проектът за укрепване на свлачището на селище Качулка 

Приключиха укрепителните дейности на свлачището в селище Качулка.  Ин-
спекция на място направи кметът Стефан Радев, който подчерта необходи-
мостта от укрепването му, тъй като е заплашвало единствения път към пост-
ройките към „Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост”. 

С изградената контролно-измервателна система ще се извършва задължите-
лен мониторинг и ще се следи за евентуални деформации или активиране на 
процеси в обсега на свлачището. Укрепването с габиони и изградените от-
воднителни съоръжения са изпълнени по съвременни методи в съответствие 
с инвестиционния проект. 

„Много добро изпълнение на проекта. Надявам се да се придържаме към то-
ва качество, изпълнявайки инфраструктурни проекти на територията на общината”, заяви кметът Стефан Радев на 
провелата се заключителната пресконференция, свързана с укрепителните дейности. Той посочи също, че Общи-
ната работи и за изготвяне на проект за укрепване на свлачището в село Сотиря, което е в пъти по-голямо и пред-
ставлява опасност за местното училище. 

Дейностите по проекта за свлачището в Качулка представи ръководителят на екипа инж. Снежана Кънева. Те 
включват проектиране, строително-монтажни работи и геоукрепителни мероприятия. По думите й превенцията и 
противодействието на свлачищните процеси за ограничаване риска, са изпълнени в срок, както са разписани в 
Приоритетна ос 4 на ОП „Околна среда” и с необходимото качество. 

Проектът „Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ–селище Качулка, (бивше селище Ка-
чулка), Община Сливен”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Дейностите по него стартираха през 
месец август миналата година. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

Проведоха се предварителни срещи по Плана за интегрирано развитие на Община 

Сливен за периода 2021-2027 г. 

В рамките на два дни - на 17 и 18 септември, в Община Сливен се проведоха 
поредица от фокус-групи с представители на образователната общност, дос-
тавчици на социални услуги, бизнеса, браншови организации, неправителст-
вения сектор, младежки организации, пенсионерски клубове и сдружения, 
институции на местно и регионално ниво. Срещите се проведоха в зала „Май” 
по график, при спазване на противоепидемичните мерки. 

Работата с фокус групите са важна част от поредица инициативи за консулти-
ране на обществеността в рамките на разработване на Плана за интегрирано 
развитие на община Сливен за периода 2021-2027 г. 

„Целта е да се чуе мнението на макси-
мално широк кръг от заинтересованите страни в хода на дефиниране на це-
лите за развитие на общината през следващите седем години, както и в оп-
ределянето на ключови проекти за реализиране. Мнението на гражданите и 
бизнеса е важно за нас”, сподели Стоян Марков – заместник кмет 
„Икономическо развитие” в Община Сливен. 

На вниманието на участниците беше представена обобщена информация от 
анкетно проучване сред гражданите на Община Сливен. Споделиха се проб-
леми и възможности за развитие на общината, както и потенциални проект-
ни възможности по новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и други налични източници на 
финансиране. 

„През тези два дни направихме първата важна стъпка преди да дефинираме визията, целите, зоните и проектните 
идеи на новия План за развитие на Общината. През следващия месец ни чака много работа преди да представим 
за обществено обсъждане варианта за План за развитие на Община Сливен през следващия програмен период, 
допълни инж. Марков. 

В срещите участваха и заместник-кметовете Пепа Чиликова и Любомир Захариев. 

Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://mun.sliven.bg/
https://mun.sliven.bg/


Стр. 3 

Кметът Стефан Радев е сред избраните представители на местната власт в бъдещия 

Регионален съвет за развитие 

В Бургас се проведе регионално заседание на Националното сдружение на 
общините в Република България (НСОРБ). В рамките на провеждането му 
бяха излъчени 13 представители на Общините от областите Бургас, Сливен, 
Стара Загора и Ямбол, които ще участват в бъдещия Регионален съвет за 
развитие на Югоизточния район за планиране. 

Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума 
определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представ-
ляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при 
отсъствие на титуляра. Местните власти в Югоизточния район за планиране 
имат 13 представители в Регионалния съвет за развитие. Квотите за всяка 
от областите са определени на база данните на НСИ за броя на население-
то към 31.12.2019 г. 

Кметът Стефан Радев оглави списъка на титулярите за Област Сливен, 
следван от кмета на община Нова Загора Николай Грозев. За техни замест-
ници бяха определени Коста Каранашев – кмет на община Котел и Атанас 

Атанасов – кмет на община Твърдица. Сливенският градоначалник постави необходимостта от инструмент за фи-
нансиране, което да бъде насочено към малките населени места за общини като Сливен. 

Във форума днес участва и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николо-
ва, която постави акцент върху ключовата роля на регионалните съвети за развитие. 

Регионалният съвет за развитие е основен фактор в 
цялостния процес на планиране, управление, коор-
динация и изпълнение на регионалния план за раз-
витие, както и в процесите, свързани с изпълнение-
то на оперативните програми, съфинансирани от 
фондовете на ЕС. В разширения му формат са вклю-
чени, освен избраните представители на общините и 
областните управители, един представител на 
НСОРБ и по един представител на Централното ко-
ординационно звено към МС и на ОСЕС, по един 
представител на всички министерства. В него влизат 

представители на НСИ, на БАН и на висшите учили-
ща от региона. Освен тях са включени и по двама 
представители на работодателските организации и 
на синдикатите, на бизнеса и на неправителствения сектор. 

Работата на Регионалния съвет за развитие ще бъде подпомагана от експертен екип, структуриран в три звена: 

звено за медиация, което ще съдейства за формирането на партньорства и ще съдейства за изпълнение на ин-
формационната стратегия; звено за публични консултации, което ще организира публичните консултации и 
събития, свързани с приемането на подадените концепции и звено за предварителен подбор, което ще включ-
ва и представители на Управляващите органи на оперативните програми и ще бъде ангажирано с оценката на ад-
министративното съответствие, допустимостта и качеството на подадените концепции. 

На сайта на НСОРБ вече е създадена отделна секция, в която се публикува пълния обем информация, свързана с 

подготовката на новия програмен период, както и актуална база данни с всички представители на общините в 
шестте Регионални съвета за развитие, които в момента са в процес на структурира-
не: https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod. 

Освен процедурата по определяне на представителите на общините в състава на Регионалния съвет за развитие, 
НСОРБ ще организира и актуализирането на представителите на общините, както и обучението на представители-
те на местните власти в Съветите. 

В рамките на своята дейност НСОРБ системно ще провежда проучвания сред общините и ще предоставя данни, 
необходими на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за вземане на компетентни реше-
ния и ще продължи да оказва пълна подкрепа общините-партньори от българска страна в проектите по Програми-
те за трансгранично сътрудничество. 

Снимки: НСОРБ                                                                                     

          Източник: https://mun.sliven.bg/ 

https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod
https://mun.sliven.bg/


Стр. 4 

Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.004-0024-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява            

официалното становище на ЕС и Управляващия орган. 

НОВИНИ 

Работодатели и институции могат да кандидатстват по ОПРЧР за създаване на „Детски кътове” 

на работното място  

Работодатели и институции от централната и местната власт могат да 
кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешки-
те ресурси” за създаване на детски кътове на работното място. Основна-
та цел на процедурата „Детски кътове” е да бъдат създадени възможнос-
ти за получаване на услуги за децата на служителите.  

До петима работодатели могат да кандидатстват в партньорство за съз-
даването на общ детски кът. Всеки новосъздаден детски кът трябва да 
осигурява необходимата среда за полагане на грижи за поне 15 деца.  

Детегледачите ще бъдат наемани чрез Бюрата по труда, като при необ-
ходимост, ще преминават обучение. Възнаграждението им ще зависи от 
това дали услугите са почасови или целодневни, като по проектите ще 
се поема възнаграждението им за период до 12 месеца. 

Минималният размер на финансовата подкрепа от ОПРЧР за създаване на детски кът на работното място е 50 000 
лв., а максималният – 150 000 лв. Кандидатите трябва да предвидят съфинансиране при изпълнението на проек-
тите си, което зависи от големината на фирмите. Големите предприятия могат да получат финансова подкрепа до 
70% от разходите по проекта, средните предприятия – до 80% от разходите, а микро- и малките предприятия – 
до 90% от разходите за реализиране на проекта. Бюджетът на операция „Детски кътове” е 15 млн. лв. 

Крайният срок за представяне на предложенията е 15 декември 2020 г., 17.30 ч. 

Проектните предложения по процедура „Детски кътове” следва да бъдат подадени само по електронен път с Ква-
лифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg. 

 

Източник: https://esf.bg/ 

От началото на следващата седмица стартира предоставянето на пакети 
с хранителни продукти от първа необходимост на над 470 000 нуждае-
щи се в страната. Над 6500 тона продукти на стойност 15,7 млн. лв. са 
осигурени по Оперативната програма за храни. Програмата е финанси-
рана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и 
от държавния бюджет.  

Право на подкрепа имат лица и семейства, подпомагани от дирекциите 
„Социално подпомагане” на различни основания. В основната целева 
група са включени и семейства, подпомогнати с еднократна помощ, кои-
то са инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни 

обстоятелства и/или COVID-19.  

За първи път семействата с по трима и повече членове ще получат по два пакета 
с храни. Увеличението идва в отговор на направено проучване, възложено от 
Агенцията за социално подпомагане, в което се препоръчва размерът на помощта 

да се съобрази с големината на семействата.  

Подпомогнатите ще получат по 23 кг. храни на стойност 55 лв., като пакетите 
включват 16 вида продукти от първа необходимост. Сред тях са ориз, спагети, 
лютеница, различни видове консерви, конфитюр, захар, леща, брашно и олио. 

Раздаването на пакетите ще бъде поетапно и ще продължи и през месец ноемв-
ри.  

Графикът се публикува на интернет страниците на Агенцията за социално подпо-
магане: www.asp.government.bg и на Български Червен Кръст (БЧК): 

www.redcross.bg.  

Пакетите могат да бъдат получени в най-близкия пункт на БЧК. 

 

 

 

Областен информационен 
център Сливен 

Очакваме Вашите въпроси, пред-
ложения, мнения на  

тел.: 044 611 145;  

e-mail: oic.sliven@eufunds.bg;  

пощенски адрес: гр. Сливен,  

бул. „Цар Освободител” № 1 

Областен  информационен 

център Сливен 

Над 470 000 нуждаещи се ще получат пакети с храна чрез Оперативната програма за храни 

https://eumis2020.government.bg
https://esf.bg/
http://www.asp.government.bg
http://www.redcross.bg
mailto:oicsliven@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637

